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Leto 2022 je minilo bliskovito 

Na začetku leta 2022 je šolske dogodke in nasploh 
življenje še vedno krojil koronavirus. Nekateri razredi 
so bili še januarja napoteni v karanteno, zato smo pouk 
za njih izvajali na daljavo. V drugi polovici meseca fe-
bruarja se je prenehalo s samotestiranjem učencev in 
zaposlenih v šolah. Tudi pogoj PCT ni bil več potre-
ben. Šola in vrtec sta po dolgem obdobju »zadihala na 
polno«, zato so se lahko začele izvajati dejavnosti, kjer 
so se otroci in učenci več družili. 

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo lahko 
do konca junija izpeljali vse načrtovane dejavnosti. 
Tudi v prvih štirih mesecih šolskega leta 2022/23 po-
tekajo aktivnosti v vrtcu in šoli po LDN. 

V decembru smo ponovno po več letih začutili 
zimo. Sneg, ki je zapadel 11. decembra, je povzročil 
precejšnjo ohladitev. Termometri so v torek, 13. 12. 
2022, pokazali -10 °C. 

Zaradi prehoda na ogrevanje z geotermalnimi 
sondami nas je bilo malo strah, da nas bo v šoli in 
vrtcu mogoče zeblo, ko bo v naše kraje prišla prava 
zima. Vse kaže, da nov sistem ogrevanja dobro deluje, 
saj so prostori v vrtcu, šoli in telovadnici dovolj ogreti, 
da v njih potekajo dejavnosti nemoteno. Vsem, ki ste 
kakorkoli pripomogli, da je šola energetsko sanirana, 
se najlepše zahvaljujem.

Zraven energetske sanacije šole smo v letu 2022 
praznovali 265-letnico šolstva in 120-letnico šolske 
zgradbe, prav tako smo ob jubileju izdali zbornik 
Okno v svet 3. Zahvaljujem se vsem, ki ste skupaj z 
nami praznovali ob pomembnih jubilejih. 

Hvala staršem za odlično sodelovanje z vrtcem in 
s šolo oz. z vzgojitelji in učitelji. V vrtcu in šoli imamo 
otroke, ki so strpni in si znajo pomagati ter sodelovati 
med seboj. Na podlagi kvalitetnega dela vzgojiteljev in 
učiteljev pridobivajo pomembne veščine in znanja, ki 
jih bodo potrebovali v življenju. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem vzgojite-
ljem in učiteljem ter drugim sodelavcem za kakovo-
stno opravljanje vsakdanjega dela. 

Prav tako se želim zahvaliti vsem drugim kraja-
nom, ki obiščete otroke oz. učence in jim pripovedu-

jete o dogodkih iz vaše mladosti ali ste jih pripravljeni 
sprejeti na vašem domu in jim predstaviti delo, ki ga 
opravljate, oz. živali, s katerimi se ukvarjate. 

Hvala predstavnikom društev, ker z obiski pope-
strite dejavnosti otrokom oz. učencem. 

Iz vsega zapisanega se čuti, da znamo v našem kra-
ju sodelovati in si pomagati med seboj. 

Leto, ki se poslavlja, pušča v nas številne vtise in 
izkušnje. Izluščimo iz njega le modra spoznanja in 
jih odnesimo s seboj v nov čas. Predani svojemu delu 
in povezani med seboj s skupnimi močmi še naprej 
ustvarjajmo uspešne zgodbe.

Prihajajoči prazniki naj Vam in Vašim najdražjim 
prinesejo mir, smeh in iskrice v očeh. Leto 2023 naj 
Vas popelje po prijaznih poteh, obdanih z zdravjem, s 
srečo in z malimi ter velikimi uspehi.

Ravnatelj 

Otroci za otroke

Zagotovo ste v medijih zasledili, da v organizaciji 
društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, v 
Sloveniji poteka dobrodelna akcija Otroci za otroke. 

V mesecu novembru smo se v vrtcu in šoli tej ak-
ciji pridružili. Za dečka Urbana, ki ima redko gensko 
okvaro CTNNB1, zaradi katere ne more ne govoriti, 
ne hoditi, pa bi rad, smo zbirali kovance. Skupaj nam 
je uspelo zbrati 588,85 €. Vsem, ki ste v akciji sode-
lovali in pomagali, se iskreno zahvaljujemo. Tudi naš 
prispevek bo pomagal Urbanu do željenega cilja. 

Regina DobajaNerdživana Hajrizi, 2. a
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Mednarodni dan strpnosti

16. novembra praznujemo mednarodni dan str-
pnosti. Ob tem dnevu želimo poglobiti védenje o 
pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko nestr-
pnosti. 

Namen projekta je tudi, da skozi uresničevanje 
vseh ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroci, med-
sebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter 
posledično tudi sodelovanje med njimi.

Z učenci 1. VIO smo izvedli izobraževalno-ustvar-
jalno delavnico. Tema letošnjega projekta je: LEPA 
BESEDA LEPO MESTO NAJDE. Prisluhnili smo pra-
vljici Kdo je napravil Vidku srajčico. Skozi pravljico 
smo poglabljali odnose glavnih likov, se poglabljali v 
naše odnose in odnose drugih do nas. Izbrali smo si 
sošolca, prijatelja ali družinskega člana in mu s pomo-
čjo likovnega ustvarjanja sporočili nekaj lepega. 

1. VIO

Mož, ki na svet gleda s srcem
in dušo

A veste, da po Slovenski goricah otroke v šoli in 
vrtcu že obiskuje dobri mož? Tega možakarja pripe-
ljejo kar v kombiju in spremlja ga tudi žena. Gospod 
je zelo dobrosrčen, nasmejan, zgovoren. Pri njem pa 
opazimo eno posebnost, to je bela palica. Ta nas opo-
zori, da je gospod slep.

Govorim o gospodu Sotlarju, ki je našo šolo obiskal 
konec novembra. Skupaj z ženo Slavko ter s pomočjo 
prijaznega šoferja Toneta nam je pripravil lepo pre-
senečenje, saj je pripeljal kar veliko lesenih izdelkov, 
ki jih izdeluje od takrat, ko je leta 2011 zaradi hude 
bolezni oslepel. Povedal nam je, da smo mi že 61. šola 
oz. ustanova zapovrstjo, ki jo je obdaril in obiskal.

Otrokom je predstavil pripomočke, ki mu poma-
gajo pri izdelavi lesenih izdelkov ter belo palico, ki 
jo uporablja pri gibanju, da z njo lahko zazna ovire. 
Hkrati bela palica opozarja ostale videče ljudi, da so 
se srečali z osebo, ki je slepa oz. slabovidna. Tudi sami 
učenci so lahko preizkusili, kako je, če je naenkrat 
pred njihovimi očmi samo tema. Nadeli so si posebna 
očala ter se preizkusili v hoji z belo palico. Sledili so 
zvoku ploskanja.

Učenci 1. VIO so gosta sprejeli z veselo pesmijo 
Ko si srečen. G. Borut se je v naši družbi počutil zelo 
lepo, saj nam je povedal, da ga otroški smeh, rado-
vednost, igrivost ... napolnijo s pozitivno energijo ter 
mu dajo zagon za delo vnaprej. Njegovo sporočilo je 
jasno: »Nikoli, ampak res nikoli, ne obupaj!«

Vsem trem se za obisk ter darovane lesene izdelke 
iz srca zahvaljujemo ter jim želimo, da osrečijo še ve-
liko otroških src.

Nataša Herga Kosi

Podmladek Rdečega križa na
obisku pri starejših v Lenartu

Konec novembra smo v sklopu interesne dejavno-
sti Podmladek RK obiskali starejše stanovalce v domu 
starejših v Lenartu. Učenci so pripravili lep, zanimiv, 
glasbeni, pesniški program in tako starejšim polepšali 
dan. Vsi smo zelo uživali.

Nina Čuček

 

OŠ Voličina gostila državno
tekmovanje iz znanja biologije
za Proteusovo priznanje

V petek, 2. 12. 2022, je naša šola gostila državno 
tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo prizna-
nje. Tekmovanje je pod okriljem Prirodoslovnega 
društva Slovenije, OŠ Voličina je vabilo za organiza-
cijo z veseljem sprejela. Sodelovalo je 39 učencev, v 
spremstvu dvajsetih mentorjev iz dvajsetih različnih 
šol. Barve OŠ Voličina sta zastopala Jure Sirk in Alen 
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Sužnik iz 9. razreda. Po kratkem kulturnem progra-
mu, ki je temeljil na predstavitvi šole in samega kraja, 
so tekmovalci ob 15. uri pričeli s tekmovanjem. Za or-
ganizacijo in pomoč pri izvedbi samega tekmovanja 
se zahvaljujem g. ravnatelju, sodelavcem, tehničnemu 
osebju ter učencem.

Janja Horvat

Božični sejem

V soboto, 26. 11. 2022, sem bil na božičnem sejmu 
v Zavrhu. 

Moja mama je tam prodajala mlečne izdelke. Jaz 
sem ji pomagal pri prodaji. Tam sem srečal sošolki. 
Skupaj smo odšli na Završki stolp. Ta dan so na stolpu 
prižgali lučke. Stolp z lučkami je bil zelo lep. Ko smo 
bili na stolpu, se je videlo zelo daleč. Najbolj všeč mi 
je bil osvetljen Lenart. Ko je bilo sejma konec, smo 
pospravili stvari in šli domov. 

Doma sem odšel spat. Res se že veselim sejma, ki 
bo naslednje leto. 

Aljaž Kocbek, 3. a

Obisk kmetije Kocbek

Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane 
smo obiskali kmetijo Kocbek. V sklopu tradicional-
nega slovenskega zajtrka, katerega letošnji slogan je 
bil »Zajtrk z mlekom – super dan!«, smo se seznanili 
s postopkom izdelave mlečnih izdelkov. Gospa Mate-
ja Kocbek nam je v celoti opisala pot mleka od hleva 
do izdelkov. Na kmetiji predelujejo mleko v navadne 
in sadne jogurte, kislo mleko, sirotko, skuto, sire za 
žar ... Previdno so nam bili razkazani prostori, kjer te 
izdelke tudi pripravljajo. Ob koncu predstavitve smo 
izdelke tudi poskusili. Učencem so po okusu najbolj 
ustrezali sadni jogurti, je pa večina njih poskusila 
tudi sirotko. Vsi smo si privoščili tudi kos gibanice. 
Ko smo se odpravili domov, je vsak prejel liter mleka, 
sirotko in recept za pripravo kislega mleka. Druženje 
na kmetiji je zelo hitro minilo in oba dni nas je na 
poti proti šoli prijetno grelo sonce. Če želite izdelke 
tudi sami poskusiti, so le-ti dostopni v domači pro-

dajalni, na tržnici v Lenartu in na avtomatu pri pošti 
v Lenartu.

Učenci izbirnega predmeta

Starejši dečki domov odnesli
zmago

Starejši dečki so se v sredo, 23. 11. 2022, udele-
žili medobčinskega tekmovanja v malem nogometu. 
Tekmovanje je bilo na OŠ Benedikt. Sodelovalo je šest 
ekip.

Prvo tekmo so naši dečki odigrali proti ekipi iz 
Jurovskega Dola in jo z lahkoto premagali z rezulta-
tom 4 : 0. Drugo tekmo so igrali proti ekipi OŠ Sv. 
Ana in po izenačenem rezultatu iz igre (3 : 3) tudi njih 
v penalih premagali s končnim rezultatom 5 : 4. V fi-
nalni tekmi za prvo mesto pa so se pomerili z ekipo 
iz OŠ Lenart. Kljub zaostanku za kar tri zadetke naši 
fantje niso izgubili motivacije in so nadoknadili za-
mujeno ter si tudi v tej tekmi priigrali penale. Tukaj 
pa menim, da je ponovno veliko vlogo odigrala nji-
hova sproščenost, neobremenjenost z rezultatom in 
pozitivni ekipni duh, ki jih je ponesel še do končne 
zmage.

Ekipo so sestavljali: Maks Šešerko (vratar), Rai 
Muloec (6), Matic Čeh (5), Aljaž Fras (3), Tjaž Ha-
džiselimović (1), Alen Kramberger in Jan Čuček. Ob 
igrišču pa jih je motiviral še žal poškodovani Timotej 
Kocbek.

Vsem fantom za suvereno in športno igro iskreno 
čestitam. 

Petra Cvikl Marušič
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Ogled gledališke predstave

V sredo, 7. 12. 2022, smo imeli učenci od 6. do 9. 
razreda kulturni dan. V SNG Maribor smo si ogledali 
gledališko predstavo z naslovom Elvis Škorc, genialni 
štor. 

Uprizoritev Elvis Škorc, genialni štor skozi so-
dobne gledališke prakse najstnikom na duhovit način 
predstavlja težaven svet trinajstletnika. Na podla-
gi istoimenskega romana pisateljice Janje Vidmar je 
nastala je duhovita uprizoritev, ki ponuja vpogled v 
sodobno družinsko dogajanje, njegove dobre in slabe 
strani, in na svojstven način kaže na smer izhoda iz 
težkih situacij mladostnika. Predstavo je režirala Ma-
teja Kokol, dramaturginja pa je bila Maja Borin.

8. b

Ta veseli dan kulture 

Ministrstvo za kulturo je z dnevom odprtih vrat 
slovenske kulture, imenovan tudi Ta veseli dan kul-
ture, začelo v Prešernovem letu leta 2000. Številne 
kulturne ustanove po vsej Sloveniji v spomin na oble-
tnico rojstva pesnika Franceta Prešerna, ki se je rodil 
3. decembra 1800, na ta dan vse od takrat široko od-
pirajo svoja vrata in obiskovalce vabijo na brezplačne 
kulturno-umetniške dogodke.

Tudi učenci 1. VIO so se odpravili v kulturno 
ustanovo. V Lutkovnem gledališču Maribor so si v 
ponedeljek ogledali predstavo Strahovito. Strahovito 
je zgodba o tem, da je strahu bolje pogledati v oči, 
kot pa ga zanikati ali pred njim bežati. Zgodba je pri-
povedovana z elementi senčnega gledališča. Senčno 
gledališče je najstarejša oblika lutkovne umetnosti na 
svetu. Skozi igro svetlobe in teme so otrokom aktual-
no tematiko predstavili na njim razumljiv in privlačen 
način.

Po ogledu predstave so se učenci z navdušenjem 
sprehodili skozi praznično okrašen Maribor. Kar po-
grešali so malo teme, da bi lučke lahko občudovali v 
njihovi celotni lepoti.

Učenci 1. VIO

V GOZDU SEM SREČALA VILO

KO SEM ŠLA V GOZD, SEM VIDELA VILO. 
VPRAŠALA SEM JO, KAKO JI JE IME. ODGOVO-
RILA MI JE, DA JI JE IME ZOJA. SPREHAJALI SVA 
SE PO GOZDU. VPRAŠALA ME JE, ČE BI RADA 
VIDELA NJEN DOM. ODGOVORILA SEM JI, DA 
SEVEDA. PRIŠLI SVA DO NJENEGA DOMA. RAZ-
KAZALA MI GA JE IN SKUPAJ SVA SPILI ČAJ.

NEŽA KLEMENŠAK, 2. A

V GOZDU SEM SREČAL ZAJCA

NEKEGA DNE SEM LOVIL ZAJCA IN GA NI-
SEM MOGEL ULOVITI. ODLOČIL SEM SE, DA SE 
SKRIJEM V GRMOVJE. TAM SEM POČAKAL, DA 
SE JE VRNIL V GOZD. PREVIDNO SEM STOPIL 
IZ GRMA. PONUDIL SEM MU KORENČEK. ZA-
JEC JE PREVIDNO VZEL KORENČEK. POSTALA 
SVA PRIJATELJA. VSAK DAN SEM MU PRINESEL 
KORENČEK. VSAK DAN SVA SE IGRALA IN LO-
VILA.

ŽIGA PLOHL, 2. A

V GOZDU SEM SREČAL
MOČERADA

V GOZDU SEM SREČAL MOČERADA. PLEZAL 
JE NA ŠTOR. SESTRA EMA SE GA JE USTRAŠILA. 
VIDELI SMO MAJHNO JAMICO. TAM JE BIL NJE-
GOV DOM. NABRALI SMO GOBE IN ODŠLI DO-
MOV.

FILIP PEJA, 2. A

V GOZDU SEM SREČAL JEŽA

NEKEGA DNE SEM ŠEL V GOZD ISKAT GOBE. 
KO SEM HODIL PO GOZDNI POTKI, SEM ZASLI-

Katarina Ploj, 1. a
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ŠAL ŠUMENJE LISTJA. OBRNIL SEM SE IN VIDEL 
MAJHNO ČRNO KEPICO. BIL SEM RADOVEDEN, 
KAJ JE TAM, ZATO SEM STOPIL BLIŽJE IN ZA-
GLEDAL JEŽKA. STOPIL SEM NA VEJO IN JEŽEK 
SE JE PRESTRAŠIL HRUPA, ZATO JE ZBEŽAL. 
ODŠEL SEM DOMOV IN UPAL, DA GA BOM ŠE 
KDAJ SREČAL.

ENEJ MIKLAVŽIČ, 2. A

V GOZDU SEM SREČALA
SNEGULJČICO

V GOZDU SEM SREČALA SNEGULJČICO, KI 
JE SPALA V MALI POSTELJI. OPAZOVALA SEM 
JO ZA DREVESOM. STOPILA SEM NA VEJO IN 
SNEGULJČICA SE JE USTRAŠILA. REKLA SEM 
JI, DA JI NE BOM NIČ HUDEGA NAREDILA. PO-
STALI SVA PRIJATELJICI.

ELA ŠABEDER, 2. A

V GOZDU SEM SREČALA GOZDNO 
ŠKRATINJO

NEKEGA PRELEPEGA DNE SEM SE SPREHA-
JALA PO GOZDU. VIDELA SEM GOZDNO ŠKRA-
TINJO. VPRAŠALA SEM JO, KAM GRE. A MI NI 
ODGOVORILA PRAV NIČESAR. SAMO ODŠLA JE 
NAPREJ. AMPAK NI VEDELA, DA JI SLEDIM. A 
NISEM DOLGO OSTALA. STOPILA SEM NA PALI-
CO IN ŠKRATINJA ME JE OPAZILA. POTEM SEM 
SPOZNALA, DA SEM TO LE SANJALA.

TIANA ČEH, 2. A

Tekma 

Luka in Enej sta najboljša prijatelja. Skupaj igrata 
pri KMN Slovenske gorice. 

Na eni izmed tekem je Luka dal pet golov, Enej pa 
en gol več. Seveda so tekmo zmagali in Luka je bil ve-
sel. Naslednji dan so imeli tekmo v Ribnici. Tudi tam 
so zmagali s 5 : 1. Luka je bil ponosen na Eneja, ker je 
dal kar pet golov. Druga ekipa ni bila tako vesela, bili 
so žalostni. Ko so igrali finalno tekmo, so jo žal izgu-
bili. Luka takrat ni bil več vesel, bil je kar malo jezen. 
Potem so imeli še eno tekmo, za drugo mesto. To so 
pa zmagali s 6 : 1. Mama Petra je bila tako vesela, da 
sploh ni nehala govoriti. Tudi ata Klemen je bil vesel 
in tudi on ni prenehal govoriti. Dedi je bil tako pono-
sen, saj ni mogel verjeti, da so Luka in njegovi igralci 
postali državni podprvaki. Upam, da bodo tudi letos 
tako dobro igrali in zmagovali. 

Lina Končar Šuman, 3. a

Božična večerja

Za božič sta dedek in babica povabila hčerko in 
njeno družino na božično kosilo in večerjo.

Bila sta že zelo nestrpna in komaj čakala, da pri-
dejo vnuki.

Babica je začela kuhati kosilo, medtem je pa de-
dek prižgal radio in slišal, da bodo ta dan hude sne-
žne nevihte. Babica je postala zaskrbljena. Naenkrat je 
zazvonil telefon. Klicala jo je hčerka Maja. Povedala 
je, da bodo zamudili. Babica je postajala vedno bolj 
vznemirjena. Dedek je želel, da malo pozabi na skrbi, 
zato je zakričal, da se v kuhinji nekaj žge. Babica je 
pohitela v kuhinjo in ugotovila, da se je dedek le šalil. 
Razjezila se je nanj. Končno je zazvonilo pri vratih. 
Babica jih je odprla vrata in pred seboj zagledala vnu-
ke, moža Ambroža in Majo. Objeli so se . Babica jih 
je povabila, naj sedejo k mizi. Kosilo je bilo odlično. 
Mama Maja je otrokoma povedala, da bodo prespali 
pri dedku in babici. Vsi so se razveselili. Dedek jih je 
povabil na podstrešje, kjer so poiskali smrekico.

Po zelo okusni slavnostni večerji, so si zapeli pe-
sem Vesel božič in igrali družabne igre. Pogovarjali so 
se o božičnih željah. Ko so se zbudili, so jih čakala 
čudovita darila. Ana je dobila punčko, Mitja avto na 

LITERARNE STRANI

Nika Poštrak, 2. a Mia Kurnik, 2. a
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daljinca, Niko rolko, Maja kavo. Ambrož uro, babica 
je dobila volno, dedek pa nogavice. S svojimi darili, ki 
jih je prinesel Božiček, so bili zelo zadovoljni. 

Prišel je čas, da odidejo domov. Objeli so se in se 
poslovili. Dedek in babica sta ostala spet sama. Sedaj 
je bil takšen mir pri hiši. Ostal pa jima je lep spomin 
na božični večer, ko so skupaj uživali v božičnem 
vzdušju.

Eva Stergar, 4. a

Nenavaden dan 

Vsi dnevi so navadni, a vmes se spremenijo v ne-
navadne. 

Zbudila sem se in si zaželela, da bi s krili poletela 
v kuhinjo po mandarino. Ko sem jo prijela, me je po-
vlekla vase. Joj, prejoj! Postala sem deževnik. V njej 
so bili tudi moj fant in najini štirje otroci. V manda-
rini sem zadremala in se zbudila na gravžnem dnevu. 
Ravno takrat je potekala gnojeva maša. Po gnojevi 
maši je bilo frcanje smrkljev v tarčo, neki gospod me 
je usmeril v nenavadno sobo. Ulegla sem se v posteljo 
in začutila, da se nekaj plazi pri mojih nogah. Bila je 
podgana. Brcnila sem jo in ugriznila me je. Zakričala 
sem tako glasno, da sem prebudila kačo pod posteljo.

Bila sem zelo utrujena, da sem hitro zaspala in se 
zbudila v svoji postelji.

Nika Čuček, 5. b

Zajec in zlati copati

Osamljen zajec je zmrzoval. Njegovi podplati so 
bili ledeni. Potem je šel domov in si napravil copatke. 
Copati so bili iz zlatega listja. Zajec je rekel, da so to 
čudoviti copati. Začel se je sprehajati. Ampak spreha-
jal se je bos, ker si ni želel umazati zlatih copat. Od-
pravil se je na sprehod. Toda začel se je razkazovati. 
Vsi so bili tako zagledani v zajca. Vprašali so ga, če je 
on zajec Lan. Zajec jim je povedal, da je. Nato je šel 
domov. Prišel je zajčkov kuža Pikec. Bil je poreden in 

zajec ga je vprašal, zakaj je takšen. Zajec je šel spat. 
Kuža Pikec si je tiho privlekel zlate copate in si mislil, 
kako težki so in to ne malo. Buuum, je zaropotalo, za-
jec se je prebudil in ni šel nazaj spat. Pikcu je na srečo 
vzel zlate copate.

Mila Manasijević, 3. a

Pesem

Nad mano se zgrinjajo temni oblaki,
v omari divjajo divjaki. 
Moja glava med oblaki leti,
ker v kuhinji omamno diši.
Ves dan že čakam, 
da pridem domov,
v moj dolgi skrivni predor,
v deželi sladkarij ni nobenih smeti. 

Zoja Potočnik in Eva Daks, 5. a

Ljubezenska pot

Zgodba o 17-letniku, ki mu je spremenila življenje

Nace je 17-letni fant, ki hodi v 3. letnik. Njegovo 
življenje je krasno. Ima super sošolce, dva najboljša 
prijatelja Tadeja in Luko. Je pa tudi zaljubljen v sošol-
ko Lauro.

Spoznala sta se v srednji šoli. Laura je pametna, 
ima kodre in ni izbirčna. Veliko se družita in se ne 
kregata. V veliko stvareh sta si podobna, vendar tudi 
različna.

Nace je lepega dne šel na sprehod. Zagledal je lu-
knjo med drevesi. Stopil je bližje. Bila je lepa pot, ki je 
bila skrita. Na deski pred luknjo je pisalo: To je ljube-
zenska pot, ki je usojena dečku in deklici, ki se srečata 
tu. Menil je, da ne bo nikogar srečal, ker je pot skrita. 
In ko je še malo hodil je zagledal ... Lauro!

(Se nadaljuje.)
Manca Železnik, 4. a

LITERARNE STRANI

Učenci likovnega krožka, 3.–5. razred Zala Družovič, 8. a
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Mein Vater heißt Dušan,
meine Mutter heißt Suzana.
Mein Bruder heißt Sinaj,
meine Oma heißt Marjetica.
Mein Opa heißt Franc,
und meine Kusine ist Evelin.
Das ist meine Familie!

Nissa Krapež, 4. a

Mein Vater heißt Darko,
meine Mutter heißt Katja.
Meine Kusine heißt Mila,
meine Oma heißt Marija.
Mein Bruder heißt Oliver,
mein Onkel heißt Uroš.
Mein Cousin heißt Urban,
mein Opa heißt Milan.
Das ist meine Familie!

Manca Železnik, 4. a

Mein Vater heißt Silvo,
meine Opas heißen Janko und Silvo.
Meine Omas heißen Jožica und Betka,
meine Mutter heißt Klavdija.
Meine Kusinen heißen Ela und Ana,
mein Cousin heißt Kristjan.
Meine Tante heißt Rozi,
meine Onkel heißen Gorazd und Andrej. 
Das ist meine Familie!

Lana Dajčman, 4. a

Meine Kusine heißt Špela,
meine Oma heißt Irena.
Meine Mutter heißt Simona.
Mein Vater heißt Zdenko,
mein Opa heißt Mirko.
Ich heiße Eva.
Das ist meine Familie!

Eva Stergar, 4. a

Mein Vater heißt Dejan,
mein Opa heißt Branko.
Meine Mutter heißt Anita,
meine Oma heißt Cvetka.
Meine Tante heißt Danjela,
mein Onkel heißt Jaka.
Mein Cousin heißt Jan.
Meine Kusine ist Lara.
Das ist meine Familie!

Sara Fluher, 4. a

Mein Vater heißt Gorazd,
mein Opa heißt Milan.
Meine Mutter heißt Violeta.
Mein Bruder heißt Maj,
meine Oma heißt Marija.
Das ist meine Familie!

Klara Kramberger Jamnikar, 4. a

Das bin ich Žana,
Mein Vater heißt Smiljan,
meine Mutter heißt Rosanda.
Meine Brüder heißen Rene und Matic.
Meine Oma heißt Justina,
mein Opa heißt Roman.
Das ist meine Familie!

Žana Marin, 4. a

Mein Vater heißt Jože,
mein Opa heißt Tome.
Meine Mutter heißt Nadija,
mein Bruder heißt Vid.
Meine Oma heißt Marija.
Das ist meine Familie!

Niko Horvat, 4. a

Ich heiße Liam.
Mein Vater heißt Daniel,
meine Mutter heißt Adriana.
Meine Onkel heißen Davorin und Aleksander, 
meine Tanten heißen Jasmina und Manuela.
Meine Omas sind Ivica und Marica, 
meine Opas heißen Slavč und Jure.
Meine Kusinen heißen Mojca und Angelika,
meine Cousins sind Leon und Dominik.
Das ist meine Familie!

Liam Šilec, 4. a

Meine Familie

Liza Stergar, 5. b
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NAŠI NAJMLAJŠI

V hladnem delu leta, ko narava spi, dan pa se umi-
ka noči, nastopi čas pričakovanj, radosti in veselja, ko 
se posvetimo najbližjim, sorodnikom in prijateljem.

V tem čarobnem decembrskem času je tudi v vrt-
cu čarobno in prijetno toplo. Izdelali smo si okraske 
za našo smreko, katero smo okrasili, ji prižgali lučke 
ter ob njej zaplesali na božično glasbo. Tudi naš vrtec 
smo okrasili tako čarobno, kot je čaroben december, 
ustvarjali smo snežinke, darila, smrečice, zasnežena 
drevesa in tudi adventne venčke. 

Prvi dobri mož Sveti Miklavž nam je v naše igral-

nice skril majhne pozornosti. Joj, kakšno veselje, vsak 
otrok je dobil vrečko suhega sadja in najslajše poma-
ranče.

Odločili smo se malo posladkati, zato smo spekli 
božične piškote različnih velikosti in oblik.

V mesecu decembru nas čaka še veliko novih do-
godivščin. Imeli bomo božično-novoletno zabavo, 
praznično kosilo in obiskal nas bo Božiček, ki nam bo 
mogoče kaj podaril.

Čudeži obstajajo! Le verjeti je treba vanje. Naj 
bodo prazniki in novo leto polni čudežev za vse.

Veseli december

Otroci z vzgojiteljicama skupine Lunice



Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

G: 041 547 189
E: servis@mursec.eu

www.servis-mursec.si

MURŠEC d.o.o.
JUROVSKA CESTA 7

2230 LENART

kmetija KOCBEK
Zg. Voličina 28
2232 Voličina
041 856 814KMETIJA KOCBEK

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814
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MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.

KLJUČAVNIČARSTVO

Spodnja Voličina 80, 2232 Voličina
tel.: 041 55 88 53
e-pošta: lorber.janko@gmail.com

Janko LORBER s.p.

SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA

Branko Goričan s. p.
Placar 11 b

2253 Destrnik

tel.: 02 761 00 34
GSM: 041 688 317

branko.gorican@siol.net

 

 

 

  

 

 

Matej Poštrak s.p. 
www.sivid.si     www.jepson.si     041-818-293 
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      znam za več   
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PROSTOR ZA
VAŠ OGLAS

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart

tel.: 041 650 488, 031 650 488

www.najemtiskalnika.si

KO JE NAJEM CENEJŠI
OD NAKUPA TISKALNIKA

041 630 496

NAJEM BARVNIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV

www.plinarna-maribor.si



Galerija likovnih izdelkov

Tia Toplak, 5. b Julija Ferk, 1. b

Lia Lucia Kmetič, 8. a Ajda Vogrin, 3. a

Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen v času poletnih počitnic (julij in avgust). OŠ Voličina neprenehoma izdaja Šolarčka od decembra 
1998, ko je izšla prva številka. V šolskem letu izide 10 številk. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, vsi zapo-
sleni in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, župan in drugi predstavniki Občine Lenart, častni občani Občine Lenart, ZRSŠ OE Maribor in MIZŠ. 
V imenu otrok, učencev, vzgojiteljic in učiteljev ter drugih zaposlenih se iskreno zahvaljujemo vsem staršem donatorjem in vsem sponzorjem, ki 
sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja šolskega glasila Šolarček. OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta 2022/23 vpisanih 223 
učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenca izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 68 ur na 
teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 95 otrok, ki so razporejeni v 6 skupin.

V letu 2022 smo praznovali 265-letnico organiziranega šolstva in 120-letnico šolske zgradbe v Voličini. V letu jubilejev sta se zgodili dve pomembni 
zadevi. Šola je bila energetsko sanirana, zato smo v kurilni sezoni 2022/23 šolske prostore, telovadnico in vrtec v Voličini začeli ogrevati s pomočjo 
geotermalnih sond. Na šolski telovadnici se je uredila nova fasada, zamenjala so se vsa okna in energetsko zelo potratni reflektorji z veliko bolj varč-
nimi LED reflektorji. Tudi v vrtcu in šoli so se zamenjala vsa svetila. OŠ Voličina je izdala zbornik Okno v svet 3.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Neža Kuhar, Vita Munda in Neja Ditner, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih stra-
ni: Vesna Denjo, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Zaposleni na OŠ Voličina se bomo tudi v šolskem letu 2022/23 še naprej trudili, da se bodo 
otroci v vrtcu in učenci v šoli prijetno počutili in da bodo dejavnosti ter pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik

GOSTIŠČE & MOTEL


